
Az ötletpályázatok  
benyújtásának határideje: 
2021. október 31. 23.50

Az ötletpályázat eredményéről a VEB2023 Zrt.  
legkésőbb 2021. november 8. hétfőig küld 
értesítést. 

2021. nov. 8.1l.

FORDULÓ1.

Jelen felhívás két pályázati 
 fordulóból áll.

Az ötletpályázat benyújtásának módja 
Pályázatot kizárólag a veszprembalaton2023.hu 
weboldal erre a célra kijelölt felületén keresztül 
(„Kulturális-Művészeti projektek támogatása”  
pályázati aloldalon) az adatbekérő lap kitöltésével 
lehet benyújtani. 

Az első fordulóban a pályázóknak egy nagyon 
tömör, lényegi információkat tartalmazó 
ötlettervet kell benyújtaniuk.  
Az ötletpályázat sikere nem jelent pénzügyi 
támogatást!

https://veszprembalaton2023.hu/https://veszprembalaton2023.hu/

Az ötletpályázathoz  
csatolandó melléklet
A szervezet képviselőjének közjegyző által hitesített 
aláírási címpéldánya (csatolt PDF-ként). 

Egy pályázó korlátlan számú ötletpályázatot  
benyújthat, ugyanakkor a szervezeti 
kapacitásokat a VEB2023 Zrt. vizsgálni fogja.
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• 5M forint támogatási összegig kisléptékű projekt 
• 5M forint támogatási összeg felett stratégiai projekt 

A projektpályázathoz postai úton  
benyújtandó mellékletek
Az online felületre feltöltött adatok 
teljességét és hitelességét igazoló, 
összesítő nyilatkozatcsomag, a szervezet 
hivatalos képviselőjének cégszerű 
aláírásával. 

Az első fordulóban sikeres pályázók kapnak 
lehetőséget kidolgozott projektterv benyújtására. 
Az igényelt támogatás mértékétől függően egy 
projekt lehet kis léptékű vagy stratégiai.  
A kisléptékű projektek egyszerűsített űrlapon 
pályázhatnak. 

A kidolgozott projekttervek  
benyújtásának módja  
Kidolgozott projekttervet kizárólag az erre a célra 
rendelkezésre bocsátott elektronikus címen (URL),  
az online űrlapok kitöltésével lehet benyújtani.  

https://veszprembalaton2023.hu/https://veszprembalaton2023.hu/

1 2022. feb. 1.-dec. 31.l.

<5M

5M<

A projektek megvalósítási  
és a támogatás felhasználási időszaka : 
2022. február 1 - december 31. lehet.

A nyilatkozat beküldésének címe: 
8200 Veszprém, Óváros tér 25.  
(VEB2023 Zrt.) Eredmények kihirdetése: 
2022. január 31.

2022. jan. 31.1l.

A kidolgozott projekttervek elektronikus 
benyújtásának határideje: 2021. dec. 10. 
A nyilatkozat postára adásának határideje: 
2021. dec. 11.

2021. dec. 10.

FORDULÓ2.



Mire lehet pályázni?
Fontos megérteni, hogy a VEB2023 Zrt. Pályázati rendszere a Magyarországon 
általánosan ismert kulturális támogatásoktól eltérően működik. Kizárólag és 
hangsúlyosan csak a VEB2023-EKF Program megvalósításával összefüggésben 
adható ki támogatás. Ezért elsőrendűen fontos megérteni és a pályázati projektekbe 
maradéktalanul integrálni a VEB2023-EKF Program céljait, értékeit és fejlesztési irányait. 

Annak érdekében, hogy ez minél könnyebb legyen a pályázók számára, jelen 
felhívásban külön ismertetjük az általános elveket, elvárásokat és külön részletezzük 
az VEB2023-EKF-Program fejleztési területeit (7 tématerület). 

A pályázati projekt összeállítása során mind az átfogó szabályokat, mind a 
tématerületek célkitűzéseit fontos figyelembe venni.

Mit tudunk támogatni?
A projekt a megszokott keretekből kilépve, újító formát és tartalmat mutasson fel 

Amennyiben már létező rendezvény szerepel a projektben, mutasson fejlődést: 
szélesebb közönség bevonását, kulturális edukációját vagy a nemzetközi  
együttműködés bővítését 

A projekt járuljon hozzá az VEB2023-EKF-régió nemzetközi láthatóságának 
növeléséhez 

Legyen hosszú távon (2023 után) is fenntartható, vagy alapozza meg  
a folytatás lehetőségét 

A projekt egyértelműen kapcsolódjon a jelen felhívásban nevesített  
7 tématerület valamelyikéhez

Mit NEM tudunk támogatni?
Nem tudjuk támogatni az olyan pályázatokat, amelyekben nem érezzük az 
újdonság erejét, vagy éppen nem a projekt programelemeinek a megvalósítására 
koncentrálnak, hanem a pályázó intézmény, szervezet, egyesület működtetési 
költségeit szeretnék fedezni a támogatási összegből. 

Nem tudunk támogatni olyan, már hosszú ideje működő rendezvényeket, 
amelyek VEB2023-EKF-támogatással is hasonló programot szeretnének 
megvalósítani, mint a korábbi évek alatt. 

Általános működési költség vagy a pályázó szervezet törvényben meghatározott 
kötelezettségeivel azonos tevékenység szintén nem támogatható. 
 



Támogatott tématerületek

Irodalom 

A pályázás során meg kell jelölni, hogy a pályázati projekt mely területhez kapcsolódik 
a leghangsúlyosabban.

Jelen felhívásban kizárólag olyan programok kaphatnak támogatást, amelyek 
konkrét és mérhető eredményekkel támogatják az alábbi 7 területen megfogalmazott 
VEB2023-EKF-célokat. A tématerületek részletes bemutatása és a támogatható 
formátumok listája a IV. részben olvasható!

Színház és tánc

Képzőművészet, fotó  
és design

Kultúrtáj 

Helytörténet és kulturális 
emlékezet

Zene 

Közösség és  
ifjúság


